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  اسساسس األ
 حمسلأومهمتهس نقل لمنشأة هنداسية  يةهي القسعدة السفل األاسساسس 

وتكون  إلى التربة وضمسن ارتكسزه على األرض ارتكسزًا ثسبتًس البنسء
األاسساسس  في العسدة مدفونة في األرض على عمق منساسب للتأاسيس يتم 

ويجب  وقدرة تحّمل التربة التصميماختيسره تبعًس لنوع المنشأة وأاسلوب 
كي ال  المتسنة : فر في تربة التأاسيس الشروط األربعة التسليةويتأن 
 المنشأة المنقولة إليهس بسألاسساسس  حمسلأبتأثير  بوطهحدث فيهس ي
الكتل الترابية فيهس  نهيسرانتيجة  انزالقس حدث فيهس يكي ال  لتوازنوا

فجوا  داخلية بتأثير حدث فيهس يكي ال  والثبس  عندمس ال تكون مستقرة
تشوهس  كبيرة في حدث فيهس يال كى ل واالاستقرار ليهسعالميسه  غطض

 فيهس.« حراري المسئيال»حجمهس بتأثير الرطوبة والنظسم 

ضمسن هذه الشروط في تربة التأاسيس النزول أحيسنًس بمنسوب  ويتطلب
أو يتطلب معسلجة خسصة للتربة بتثبيتهس  التأاسيس إلى أعمسق كبيرة جدًا

أو يتطلب أحيسنًس اختيسر طراز أو نوع خسص  أو عزلهس عن الرطوبة
لتحديد  يس عليهسهنس فإن درااسة التربة المراد التأاس ومن لألاسساسس 

عملية ضرورية ال غنى عنهس  الحقلية سالختبسرا بخواصهس ومواصفستهس 
أمس األبنية  قبل تحديد نوع األاسسس وتصميمه لألبنية والمنشآ  الضخمة

وتوضع اشتراطس  ومواصفس  لتربة  العسدية فتصمم أاسساسستهس مسبقًس
وكل هذا يجعل  التأاسيس يتم ضمسنهس بسلبحث عن العمق الذي يوفر ذلك
التربة  سميكسنيكتصميم األاسساسس  وتنفيذهس مرتبطين ارتبسطًس وثيقًس بعلم 

 التربة ومواصفستهس.  الذي يعنى بخواص

 درااسة تربة التأاسيس

الحقلية للكشف عن طبيعتهس وترتيب طبقستهس  سالختبسرا بتدرس التربة 
وتحديد أمسكن عدم التجسنس في  فيهس الميسه الجوفيةووضع  واسمكهس
تحديد طبقة التربة التي يمكن أن توفر  ليتم وفق هذه الدرااسة بنيتهس
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لتعقد طبيعة التربة ال و شروط المتسنة والتوازن والثبس  واالاستقرار
ق ولكن أكثر الطر جميع حسالتهس معرفةلحدة منساسبة توجد طريقة وا

ااستطالعي في منسطق مختلفة من موقع  فرحمة وشيوعًس هي إجراء ئمال
 التجسرب الالزمة لمعملاالمنشأة تؤخذ منهس عينس  لتجرى عليهس في 

ويوضع مس ااستخلص منهس من نتسئج في تقرير  ومن ثم تصنف وتحفظ
اليدوي أو اآللي أو  لحفراق مختلفة منهس بطر لحفراوينفذ  درااسة التربة

 لصلبةا ةللترب الدورانيبسلحفر أو  وشسلشسكبالمسئية أو  بسلحفسرة
 مساسورةبالمغمورة بسلمسء يستعسن في العسدة  ةفي الترب لحفراوإلجراء 

 .سمن داخله لحفرالهذه الغسية يتم  ةمعد

فيهس معطيس  عن طبيعة التربة وخواصهس يتم المواقع التي تتوافر  وفي
وتنفذ  سلحفسربمن هذه الخواص بسلكشف عن تربة التأاسيس  فقط التحقق
في العسدة إلى عمق يسسوي ثالثة أضعسف أكبر بعد من  لحفراأعمسل 
 اللبشس  ووبمس ال يقل عن استة أمتسر لألاسساسس  العسدية  األاسسسأبعسد 
وتحدد  إلى العمق الالزم لحفرافيجب النزول عندهس بعمق  الخوازيقأمس 

في العسدة  لحفراويوزع  وعددهس تحديدًا يشمل كسمل الموقع لحفرامواقع 
 وآخر لألبنية العسدية فرحمترًا بين كل 51تبعًس لطبيعة المنشآ  بمعدل 

ظهر وفي األمسكن التي ي مترًا على األقل للسدود الترابية واألنفسق03و
لتصبح المسسفة بينهس بمعدل  الحفرعمليس   تزادفيهس عدم تجسنس التربة 

الخصسئص الميكسنيكية  الحفروتستخلص من معطيس   أمتسر53ـ  7
وأهم هذه  إمس حبيبية وإمس صخريةللتربة التي تكون في العسدة 

 وزاوية االحتكسك الداخلية للتربة مقسومة التربة للضغط  : الخصسئص
على العموم في األبنية العسدية بقيسس مقسومة  ويكتفى التربة وتمساسك

اسطح معين  ختراقاالتربة للضغط في الموقع نفسه مبسشرة بقيسس 
متزايدة عليه وتسجيل هبوط التربة تحته مع الزمن )يقسس  حمسلأبتأثير 

نظسمي  حفسرفي العسدة مقدار الحمولة الالزمة لتحقيق هبوط رأس 
واحد في اسسعتين( ثم تحسب مقسومة التربة للضغط  بمقدار اسنتيمتر

 (.2/اسمجمكبتقسيم الحمولة على السطح )
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 لمنفصلةا( األاسساسس  5الشكل )

وتحدد في المنشآ  الكبيرة المهمة خصسئص إضسفية للتربة مثل معسمل 
في  هسوالضغط الحبيبي ومميزا  اإلجهسد والتشوه وتأثيرات ذيةسالنف

 وازنهس وثبستهس.ااستقرار التربة وت

 أنواع األاسساسس 

عمق  اليزيد أاسساسس  اسطحية:  تصنف األاسساسس  بحسب عمقهس
يزيد عمق تأاسيسهس على  وأاسساسس  عميقة تأاسيسهس على عشرة أمتسر

 عشرة أمتسر.

 وتصنف األاسساسس 

تكون من  و وهي أاسساسس  اسطحية في الغسلب المنفصلةاألاسساسس  
 صلفلمنااألاسسس  ولهس األنواع التسلية المسلحة الخراسسنة الحجر أو من
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وهو الذي يحمل  واألاسسس المشترك واحدًا عمودًاوهو الذي يحمل 
 (.5)الشكل سئطسحوهو الذي يحمل  واألاسسس المستمر أو أكثر عمودين

قد تصب في الموقع نفسه  الخراسسنية المسلحة المنفصلةواألاسساسس  
 في موقع المبسني المسبقة الصنع. تركيبهسوقد تكون مسبقة الصنع يتم 

اسم  53تصب طبقة خراسسنة نظسفة بسمك وفي معظم المنشآ  واألبنية 
العسدية عيسر  الخراسسنةالخراسسني في  لمنفصلاتحت جسم األاسسس 

 اسمنت لكل متر مكعب واحد.من األ جمك213

/مجمك213العسدية عيسر  الخراسسنةوتستعمل 
0

على األقل لألاسساسس  
/مجمك013وخراسسنة عيسر  الخراسسنية غير المسلحة المنفصلة

0
على  

لألاسساسس   0/مجمك033وعيسر  األقل لألاسساسس  الخراسسنية المسلحة
 الخراسسنية المنفذة تحت المسء. المنفصلة

 
 المسلحة الخراسسنةمن  لبشة( 2الشكل )

 منشأة كلهسيشمل مسسحة موقع ال أاسسس اسطحي في الغسلب لبشةال
 (.2واألعمدة جميعهس )الشكل لحوائطاويحمل 

 لبشةويتم اللجوء إلى تصميم ال المسلحة الخراسسنةمن  لبشةوتكون ال
سوب التأاسيس إلى أعمسق كبيرة عندمس حاًل أكثر اقتصسدًا من النزول بمن

 ألحمسلاتوزيع  لبشةتكون مقسومة التربة السطحية ضعيفة فيتم بسل
إلى  المؤدي الموضعي لهبوطاتوزيعًس منتظمًس على اسطح كبير لتجنب 

 المنشأة. وائطحتشقق 

اسم على األقل تحت  53وتصب في العسدة طبقة خراسسنة نظسفة بسمك 
اسمنت/مأ جمك213العسدية عيسر  الخراسسنةمن  لبشةال

0
ويستخدم  
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عندمس تكون التربة كبريتية  للكبريتس اسمنت مقسوم أ لبشةلخراسسنة ال
بمواد مسنعة  ةفي هذه الحسل الميسه الجوفيةعن  لبشةوتعزل ال الميسه

 الخراسسنةويشترط في أاسساسس  للرطوبة السطحية )عسزلة للسطوح( 
 اسم. 1طسء خراسسنى للحديد غتوفير  اللبشس  و المنفصلةالمسلحة 

 

 
 خشبي خسزوقل يةالمعدن المؤخرة( 0الشكل )

أاسساسس  عميقة يتم اللجوء إليهس للوصول إلى منسوب التربة  الخوازيق
من الخشب أو  الخوازيقوتصنع  العميقة الصسلحة للتأاسيس عليهس

الخشبية من خشب الزان أو  الخوازيقوتصنع  المعدن أو الخراسسنة
أن تزّود أطرافهس وتدق في التربة بآال  خسصة بعد  أو األرز الدردار

 (.0منع تآكل رؤواسهس عند الدق )الشكلت ةمعدني ةمخروطي مؤخرةب

أو يكون لهس  وااسيرمالمعدنية فتكون فوالذية على شكل  الخوازيقأمس 
 لخوازيقلتدق في التربة أو توضع في حفر  Hمقسطع ضخمة على شكل 

 حولهس. الخراسسنةوتصب 

العسدية أو المسلحة  الخراسسنةالخراسسنية فقد تكون من  الخوازيقوأمس 
مصبوبة في الموقع نفسه أو من  أو قد تكون مسبقة الصنع أو

 المسبقة اإلجهسد. الخراسسنة

الخراسسنية المصبوبة في المكسن نفسه بحفسرا   الخوازيقتحفر أمسكن 
عندمس  الخوازيقدنية حول حمسية مع وااسيرموتوضع أحيسنًس  خسصة

تكون التربة رخوة أو مشبعة بسلميسه ومن ثم يتم إنزال هيكل التسليح 
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 وااسيرمسحب تو لخسزوقاوبعد ذلك تصب خراسسنة  لخسزوقلالمعدني 
 (.4)الشكل  الحمسية إن وجد

 
 المصبوب في المكسن لخسزوقا( مراحل تنفيذ 4الشكل )

الخراسسنية المسبقة الصنع أو المسبقة اإلجهسد  الخوازيقوتزود رؤوس 
 الخوازيقوتدق هذه  مسلحة تطوق الرؤوس التي تتعرض للدق أغطيةب

النسجمة عن  واإلجهسدا وتسلح لتتحمل القوى  بآال  ذا  مطسرق خسصة
وإقسمة  تركيبهسالمنشأة عند  حمسلأضسفة إلى نقلهس وحملهس ودقهس إ

 البنسء.

 
 الخوازيقمن  ( مبنى يرتكز على مجموعس  حزم1الشكل )
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ع على تربة التأاسيس الصسلحة وتجم لخوازيقلترتكز الرؤوس السفلية 
وترتكز قسعدة  سبكغطيهس يمتقسربة في حزمة  وازيقخفي العسدة عدة 

 (.1هذه )الشكل الخوازيقعلى مجموعة من حزم  المنشأة

وتكون في  ًةمسئلالتربة  خترقةمفي بعض األحيسن  الخوازيقوقد تكون 
 .أاسيةرمعظم األحيسن 

يرة تقوم بنقل وهي أاسساسس  عميقة تتألف من كتل خراسسنية كب الركسئز
 (.6المنشأة إلى التربة )الشكل حمسلأ

أو عندمس تكون  األنهسر والبحسر سعقوتنفذ الركسئز غسلبًس للتأاسيس في 
وتستخدم صنسديق الهواء  تربة التأاسيس الصسلحة مغمورة بسلميسه

 الكتل الخراسسنية غير المسلحة.  المضغوط للحفر وصب الركسئز من

 
 ( إنشسء ركيزة في حفرة محمية6الشكل )
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أاسساسس  تقسم لمنشآ  خسصة مثل نسطحس  السحسب  األاسساسس  الخسصة
وبعض المنشآ  الصنسعية الضخمة ومبسني المفسعال  النووية 

ط في البحر والمداخن العسلية وأاسساسس  اآلال  ومنصس  التنقيب عن النف
وتحتسج في  وليس لهذه األاسساسس  طراز معين مسبقًس الضخمة وغيرهس

أو  ةاسمنتياأل ونةبسلمالغسلب إلى تدعيم التربة وتثبيتهس بحقنهس 
وتحتسج كذلك إلى درااسة مستفيضة ومعمقة  وتدعيمهس جسنبيًس لخراسسنيةا

وفي بعض األحيسن تكون كتلة األاسساسس   وهدرولوجيًسللتربة جيولوجيًس 
 المنفصلةوالركسئز واألاسساسس   اللبشس  و الخوازيقالخسصة خليطًس من 

 بهيئس  مختلفة وعلى منساسيب تأاسيس مختلفة.

 تقنية تنفيذ األاسساسس 

إضسفة إلى تنفيذ األاسسس نفسه من  تتضمن أعمسل تنفيذ األاسساسس 
أعمساًل تحضيرية تشمل حفر التربة وتدعيم  أو الحجر أو غيره الخراسسنة

 الميسه الجوفيةوتشمل في بعض الحسال  ضخ  جوانبهس عند اللزوم
 عند تنفيذ األاسساسس  السطحية في العسدة ويكتفى وعزل األاسسس عنهس

بإزالة التربة الزراعية للوصول إلى منسوب التأاسيس إال إذا كسنت 
وعندمس يكون  التربة ضعيفة فيتم الحفر إلى عمق التأاسيس المنساسب

 يتم تنفيذ حفر مكشوف الميسه الجوفيةمنسوب التأاسيس فوق منسوب 
أو يتم  مياًل خفيفًس لمنع االنهيسرا  من دون تدعيم مع إعطسء جوانبه

 رًا والتربة ضعيفةعندمس يكون العمق كبي ألواح معدنيةب تنفيذ حفر مدعم
فيجب  الميسه الجوفيةأمس عندمس يكون منسوب التأاسيس تحت منسوب 

وتضخ الميسه عند  (7)الشكل  ألواح معدنيةب تدعيم جوانب الحفر
 المبسشرة في تنفيذ جسم األاسسس.

 

 

 لتدعيم جوانب الحفريس  العميقة المعدة أللواحا( بعض مقسطع 7الشكل )
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لجأ إلى إغراقهس ن الحفر تدعيم جوانب في بعض الحسال  وعندمس ال يتم
يدخل في التربة المحيطة ويمنع انهيسرهس  5.7كثسفته نحو بطين 

 المحتمل.

ميسه  بإمراراألاسسس  وأحيسنًس يتم اللجوء إلى تجميد التربة المحيطة بحفر
على التربة  تجميد وااسيرمفي  م232-الكسلسيوم بدرجة  كلورمن 

 الجسنبية للحفر لحوائطاوأخيرًا تحقن  يدالجسنبية لمنع انهيسرهس بسلتجم
)مسدة  bitumen البيتومينأو بمسدة  ةرقيق ةاسمنتيأ ونةبمأحيسنًس 

 س.إاسفلتية( أو اسيليكس  الصوديوم لتدعيمهس ومنع انهيسره

فتصب أو تدق في التربة  والركسئز الخوازيقأمس األاسساسس  العميقة مثل 
ويستخدم  الجسفة أو المغمورة بسلمسء من دون إجراء أي حفريس  حولهس

 لتنفيذهس تحت المسء. ةخسص وااسيرمفي بعض الحسال  

أمس عندمس تكون  العسدية بسلحفسرا  العسدية ةوتحفر األاسساسس  في الترب
 الدورانية لحفسرا ااآللية أو  لحفسرا اتم اللجوء إلى األرض صخرية في

وتحفر  العسملة بضغط المسء أو ااستعمسل المتفجرا  في بعض الحسال 
 والركسئز بآال  خسصة. الخوازيقأمسكن 

 أشكسل التأاسيس

إن العالقة المبسشرة بين منسوب التأاسيس )منسوب أاسفل األاسسس( 
التأاسيس فوقه(  اليجوزلذي ومنسوب طبقة التربة الصسلحة )المنسوب ا

 -ـ وهي الطبقة التي تحقق شروط المتسنة واالاستقرار والثبس  والتوازن 
إن هذه العالقة هي التي تحدد شكل التأاسيس ضمن األشكسل الرئيسة 

 : الثالثة التسلية

  تسن لهذا الشكليهنسك حسلتسن رئيس التأاسيس مبسشرة على تربة صسلحة
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 منسوب الميسه الجوفية فوق نفصلمتأاسيس ألاسسس  ( حفر8الشكل )

  األولى أن يكون منسوب التأاسيس أعلى من منسوب الميسه الجوفية
يتم تنفيذ الحفر حتى الوصول إلى التربة الصسلحة  ةوفي هذه الحسل

س يصب األاسسس الخراسسني أو يبنى األاسسس الحجري وترفع وبعده
( حتى منسوب األرض الطبيعية التي يتم ئطواحعنسصره )أعمدة أو 

 انطالقًس منهس تنفيذ أرضية المنشأة أو البنسء ومن ثم رفعه.

 نفذ الحفريخمسة أمتسر  عمق الحفر اليتجسوزعندمس  وفي العسدة
سن عمق الحفر من خمسة أمتسر إلى وإذا ك بال تدعيم جسنبي مكشوف

مكشوفة على شكل مصسطب كل مترين أو  عشرة تجعل جوانب الحفر
 (.8ثالثة أمتسر تجنبًس النهيسرهس )الشكل 

 جوانب الحفر تدعيم تميأمتسر   عشرة نعأمس عندمس يزيد عمق الحفر 
 بدعسمس  جسنبية خسصة.

 نسوب التأاسيس أخفض من منسوب الميسه الجوفيةوالثسنية أن يكون م
كي تنفذ أعمسل  الميسه الجوفية زحنيتم اللجوء إلى  ةوفي هذه الحسل

 اللزوم عن هذه الميسهالتأاسيس على تربة جسفة ثم يعزل األاسسس عند 
 المتسربة إلى حفر الميسه الجوفية نزح وويجري تجفيف التربة 

عدد كسف من  دقب ذيةسالنفعندمس تكون التربة شديدة  التأاسيس
فتقوم بضخ الميسه إلى قنوا  صرف خسصة طوال مدة  أاسيسرالمضخس  

التربة ضعيفًس  ذيةسنفأمس عندمس يكون معسمل  تنفيذ األاسساسس  وعزلهس
عن طريق حفر  الراشحةفيتم اللجوء إلى تجفيف التربة بواسسطة اآلبسر 
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التأاسيس تردم بسلرمل الخشن لتكِون مرشحًس حول  آبسر في جوانب حفر
وتردم نهسية حفرة الضخ أو حفرة البئر بطبقة  ةالمضخة المثقب ةساسورم
حسجزًا هذه الطبقة  تعتبر و اسمنت أو تحقن بمحسليل قسبلة للتجمداأل نم

حول كسمل  الميسه الجوفيةومن ثم يتم تخفيض منسوب  (9مسنعًس )الشكل 
 .الراشحةالموقع بسلضخ من هذه اآلبسر 

 

 راشحةبئر  تأاسيس بسلضخ من لحفر الميسه الجوفية( تخفيض منسوب 9الشكل )

 نزح ووفي بعض الحسال  الخسصة يكون من الصعب جدًا تجفيف التربة 
فيتم اللجوء إلى تنفيذ األاسساسس  على منسوب التأاسيس  الميسه الجوفية

على  الخراسسنةالمغمور بسلميسه بواسسطة أقمسع خسصة تقوم بصب 
نسوب التأاسيس المحفور والمغمور بسلميسه إذ يصب األاسسس كسماًل بعد م

إنزااًل متصاًل من فتحة  الخراسسنةإنزال حديد التسليح في موقعه بإنزال 
تجنبًس لصعود الميسه داخل  سلخراسسنةمملوءة ب القمع التي تظل دائمًس

 .الخراسسنةأنبوب القمع وحدوث انفصسل بسلمسء في بنية 

األاسساسس   ةهذه هي حسل التأاسيس غير المبسشر على تربة صسلحة
العميقة عندمس تكون التربة الصسلحة عميقة جدًا فيتم الوصول إليهس 

حتى الوصول إليهس والدخول  خترقتأو الركسئز التي  الخوازيقبتنفيذ 
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 لخسزوقال إلى هذا المنسوب عندمس يمتنع ويتم التحقق من الوصو فيهس
 بتأثير عدد معين من الضربس . الختراقاعن 

وهنسك حسلة خسصة من الركسئز التي يتم تنفيذهس للمنشآ  البحرية 
 وكساسرا  األمواج والمنصس  البحرية واألرصفة الشسطئية وغيرهس

النبش  وتكون بإقسمة الركيزة فوق التربة السطحية من غير حفر ثم
تدريجيًس في  سالختراقبحولهس وتحتهس ورفع األتربة من تحتهس حتى تأخذ 

 التربة وتستقر على تربة التأاسيس الصسلحة.

في هذه الحسل يتم اللجوء إلى تنفيذ  التأاسيس على تربة غير صسلحة
والركسئز تكون أحيسنًس مسننة الجوانب أو  الخوازيقأشكسل خسصة من 

المنشأة  حمسلأالمقطع تعمل على مقسومة  ذا  أشكسل خسصة كبيرة
أو يتم ااستخدام أشكسل معقدة من  بسحتكسك اسطوحهس جسنبيًس بسلتربة

وفي بعض الحسال   والركيزة الخوازيقو لبشةأاسساسس  تجمع بين ال
الخسصة للمنشآ  المهمة يتم تبديل التربة تبدياًل كسماًل أو تحسينهس 

 )إاسفلتية(.« بيتومينية» أو ونةمبحقنهس وتثبيتهس بمواد 

 حمسية األاسساسس 

المشكلة الكبرى لألاسساسس  اسواء عندمس تحوي  الميسه الجوفيةتسبب 
سبب جريسنهس أو عندمس ي تؤثر مع الزمن في األاسسس كيميسويةمواد 
وفي الحسلة األولى تتم  التربة من تحت األاسسس أو من حوله روبه

بمواد خسصة أو تستخدم  الميسه الجوفيةحمسية األاسسس بعزله عن 
أمس تيسرا   مة لتأثيرا  المواد الموجودة في الميسهخراسسنة خسصة مقسو

التربة فتتم حمسية األاسسس منهس بإقسمة  روبهالتي تسبب  الميسه الجوفية
قد تكون من األلواح المعدنية أو تكون برصف  يسهاسدًا في مواجهة الم

وفي حسلة األاسساسس  العميقة تقسم شبكة  الصخور حول كتلة التأاسيس
من األلواح المعدنية أو ويصنع استسر  ف للميسه حول كتلة التأاسيسصر

 مواد العزل لمنع تسرب الميسه تحت تلك الكتلة.

حيث  مقسمة على المنحدرا وفي المنشآ  ذا  األاسساسس  العميقة ال
يمكن أن يؤدي جريسن الميسه القوي إلى تعرية األاسسس أو حدوث 
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ااستنسدي من كتلة خراسسنية مسلحة أو  سئطحيقسم  فجوا  تحته في التربة
في الجهة العليس من المنحدر وتقسم  الخوازيقمن صف متراص من 

سه في تربة ف فعسلة تصل إلى األعمسق لمنع تأثير الميصرحوله شبكة 
 التأاسيس.

وفي المنسطق الشديدة البرودة يؤدي تجمد الميسه في التربة المشبعة بهس 
عند ارتفسع درجة الحرارة إلى تغيرا  كبيرة  وبسنهسذتحت األاسسس ثم 

وتجري حمسية األاسسس منه بحقن التربة  وإلى عدم ااستقرار في التربة
على مستوى أخفض  في بعض الحسال  أو بسلتأاسيس ةاإلاسمنتي ونةبسلم

 التأثر بسلصقيع.  من مستوى

 تدعيم األاسساسس 

عند القيسم بأعمسل حفر عميقة بجسنب أاسساسس  أبنية مجسورة فإن هذه 
وتدعو الضرورة في بعض  األاسساسس  تكون في حسجة إلى التدعيم

وهذه العملية غسية في  الحسال  إلى تبديل أاسساسس  بنسء قسئم أو تقويتهس
وتتم عسدة بحمل المنشأة على أاسساسس   ج إلى خبرة كبيرةالتعقيد وتحتس

مؤقتة جسنبية وروافع هيدروليكية ضخمة حتى يتم تنفيذ األاسساسس  
وتدعيم األاسساسس  عملية بسهظة التكسليف  الجديدة وربطهس بهيكل المنشأة

 يندر اللجوء إليهس في األحوال العسدية.
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